
Regulamin zawodów strzeleckich organizowanych 

przez klub strzelecki LOK „CZART” w Suchej 
Beskidzkiej. 

 

1. CEL ZAWODÓW: 

− Wyłonienie najlepszego zawodnika; 

− Popularyzacja strzelectwa sportowego; 

− Rywalizacja sportowa; 

− Integracja środowiska strzeleckiego. 

 

2. ORGANIZATOR: 

− KLUB STRZELECKI LOK „CZART”. 

 

3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW: 

                  -    26.07.2020 r. od godz. 8.45 do godz.17.00 strzelnica sportowa w Suchej Beskidzkiej                                        

          przy ul. Makowskiej 

 

4. KONKURENCJE: 

             - (Psp-10d) pistolet sportowy 10 strzałów część dokładna (boczny zapłon). 

 - (Pcz-10d)  pistolet centralny zapłon 10 strzałów część dokładna. 

 - (Ksp-10l – 25m) karabin sportowy 10 strzałów (boczny zapłon). 

 - Strzelba taktyczna 4 strzały – standard (BOK) 

 - Strzelba taktyczna 4 + 2 strzały – OPEN. 

 

5. WARUNKI KONKURENCJI: 

(Psp-10d): 

- odległość 25 metrów 

- cel – tarcza TS-4 

- postawa strzelecka – z wolnej ręki 

- czas: 3 min na serię próbną 3 strzałową i 10 min seria oceniana 10 strzałową 

 

(Pcz-10d): 

- odległość 25 m 

- cel – tarcza TS-4 



- postawa strzelecka – z wolnej ręki 

- czas: 3 min na serię próbną 3 strzałową i 10 min seria oceniana 10 strzałową 

 

(Ksp-10l - 25m): 

 - odległość 25 metrów 

 - cel – tarcza papierowa 

 - postawa strzelecka – leżąca 

- czas: 3 min na serię próbną 3 strzałową i 10 min seria oceniana 10 strzałową 

 - otwarte przyrządy celownicze  

 

Strzelba taktyczna 4 strzały – Standard:   (Strzelba typu BOK) 

- odległość 10 – 15 metrów 

- cel: stalowy 

- postawa stojąca 

- czas : nieograniczony, zawodnik przystępujący do konkurencji z przygotowanymi nabojami na stoliku, 

konkurencja rozpoczyna się od sygnału timera. 

 

Strzelba taktyczna 4 + 2 strzały – OPEN: 

- odległość 10 – 15 metrów 

- cel: stalowy 

- postawa stojąca 

- czas : nieograniczony, zawodnik przystępujący do konkurencji ma załadowaną broń bez naboju w komorze, 

konkurencja rozpoczyna się od sygnału timera. 

 

6. UCZESTNICTWO: 

- W zawodach biorą udział członkowie klubów i stowarzyszeń strzeleckich, osoby indywidualne 

posiadające licencje strzeleckie lub patenty oraz osoby dopuszczone przez organizatora. 

 

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 

             -     Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji; 

− Za zajęcie 1 miejsca w poszczególnych konkurencjach przewidziano puchar i od 1 do 3 miejsca dyplomy; 

− Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów odbędzie się o godzinie 17 30.  Godzina zakończenia 

może ulec zmianie. 

 

8. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia na zawody przyjmowane będą od dnia 13.07.2020 r. do 24.07.2020 r. drogą mailową 
na adres: zawody@lok-czart.pl.  

 



Zgłoszenie powinno zawierać: 

- Imię i Nazwisko 

- Nazwa klubu 

- Numer licencji 

- Wybrane konkurencje. 

W wiadomości zwrotnej zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia do zawodów z podanymi godzinami 

poszczególnych startów. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. 

  

ZASADY WEJŚCIA I PRZEBYWANIA NA STRZELNICY W TRAKCIE ZAWODÓW  

     -      stojąc w kolejce do kasy w celu opłacenia poszczególnych konkurencji należy zachować 2m odstępu   
 pomiędzy sobą, kasa będzie czynna do godziny 8 45 

− na osi 25 m może przebywać jednocześnie 9 osób, na osi 50 m może przebywać jednocześnie 1 osoba nie 
licząc sędziów oraz obsługi; 

− zawodnicy przychodzą na ustaloną w trakcie zapisów godzinę; 

− nie ma możliwości gromadzenia się w strefie oczekiwania; 

− czas przebywania na osi to czas trwania konkurencji, następnie osoba opuszcza stanowisko strzeleckie i 
teren strzelnicy; 

− kolejna zmiana wchodzi na teren strzelnicy dopiero po opuszczeniu poprzedniej; 

− po każdym zakończonym strzelaniu obowiązuje 10 minutowa przerwa. 

− klub zapewnia płyn do odkażania rąk i sprzętu; 

− osoby chcące skorzystać z obiektu muszą posiadać we własnym zakresie: maseczkę, rękawiczki, 
ochronniki słuchu oraz oczu oraz własny długopis do wypełnienia metryk. Bez wyżej wymienionych 
elementów osoby nie zostaną wpuszczone na teren strzelnicy; 

− na stanowiskach strzeleckich nie ma wymogu korzystania z maseczek. 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA: 

- startowe 40 zł za każdą konkurencję;  

- startowe dla członków KS LOK „CZART” 30 zł za każdą konkurencję. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym broni (odpłatnie); 

- Regulamin poszczególnych konkurencji znajduje się na stronie www.lok-czart.pl 

- Prawo interpretacji regulaminu i dokonywanie ewentualnych zmian posiada wyłącznie organizator 

zawodów; 

- Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia uczestnika zawodów w dowolnym czasie w przypadku 

naruszenia niniejszego regulaminu; 

- Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie MZSS; 

- Zawody i ocena wyników zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem, przepisami 

PZSS  i ISSF. 



ORGANIZATOR 


